
س( إذا شككت هل هذا اللحم الذي أكلته ، لحم غنم أم لحم إبل .. فماذا تفعل 
 هل تتوضأ أم ال ؟

 107ج( ال ينتقض الوضوء بالشك وليس عليك أن تجدد الوضوء 
 

  س( إذا نزل الدم منك هل ينتقض وضوءك ؟
  .ج( نزول الدم ليس من نواقض الوضوء

 
 س( ما هي نواقض الوضوء ؟

ج( الخارج من السبيلين )الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم ألنه مظنة 
 105ب الغسل أيضًا(الحدث( وأكل لحم الجزور .. )وما يوج

 
 س( أكلت كبد جزور ولم تأكل من اللحم.. فهل يجب عليك الوضوء ؟

ج( أكل أي جزء من أجزاء اإلبل ناقض للوضوء سواء اللحم األحمر أو الكرش 
 106أو الكبد .. سواء كان مطبوخًا أو نيئًا 

 
 لونه بشيء طاهر كالشاي مثاًل؟س( هل يجوز أن تتوضأ من ماء تغير 

 112ج( نعم يجوز إذا بقي على اسم الماء .. فإنه ال تزول طهوريته
 

 س( كيف تتيمم ؟
يديه على األرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهما  ج( أن يضرب

 113ببعض



 س( ما هي الصفة الواجبة في الوضوء ؟
ة واالستنشاق .. وغسل اليدين من ج( غسل الوجه مرة واحدة مع المضمض

أطراف األصابع إلى المرافق مرة واحدة ومسح الرأس مع األذنان مرة واحدة 
  .وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة

 
 س( إذا مسحت شعرك فهل يجب أخذ ماء جديد لألذنين بعد الرأس ؟

  .ج( ال يلزم أخذ ماء جديد لألذنين
 

س( إذا لم يكن هناك سبب للمسح مثل برد أو غيره فهل يجوز أن تمسح 
 على الخفين؟

وال يشترط سبب برد ، تواترت به السنن عن النبي ج( المسح على الخفين مما
  .أو غيره

 

 س( ما هي شروط المسح على الخفين ؟
أن يكون في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم  -ج( أن يلبسهما على طهارة 
 أن يكون في الحدث األصغر ال الجنابة -وثالث أيام بلياليهن للمسافر 

 
 س( إذا كان جوربك شفاف أو مخرق فهل تمسح عليه أم ال ؟

  . ج( يجوز المسح على الجورب المخرق والشفاف
 
 



 س( ما هي شروط الممسوح عليه ؟
ج( أن يكون طاهرًا فال يجوز أن يكون من جلد كلب مثاًل أو عليه نجاسة 

  . فالمسح ال يزيده إال نجاسة
 

 س( ما األمور التي يجب عليك أال تقربها إذا كنت جنبًا ؟
ومس المصحف / -3والطواف / -2تحرم الصالة فرضها ونفلها / -1ج( 
  والمكث في المسجد-5وقراءة القرآن / -4
 

س( إذا كان أحد األشخاص كثير الشكوك وقبل انتهاء الوضوء شك هل مسح 
  رأسه أم ال .. وأراد أن يعيد الوضوء فماذا تقول له ؟

  .. ج( هذا الشك ال يلتفت إليه
 

 س( هل الترتيب في الوضوء واجب ؟
  . ج( نعم كما ذكر هللا تعالى ذلك مرتباً 

 
 س( ما األمور المترتبة على حكم تارك الصالة ؟

وتسقط واليته فال يكون -2ال يحل أن ُيَزوَّج -1ج( يترتب على كفر تارك الصالة أنه : 
وتحريم ما ذّكاه -4وسقوط حقه في الحضانة -3ج أحدًا منهن وليًا على بناته فال يزو 

ل -6وال يحل له دخول مكة -5من الحيوان  وال يصلى عليه -8وال يكّفن -7وال يغسَّ
 وال يدفن بمقابر المسلمين-9
  وال يحل أن يدعو له أحٌد بالرحمة10-
 



م وال س( ذكر أهل األصول تعريفًا ألحد أمور الفقه : )ما يلزم من عدمه العد
 يلزم من وجوده وجود وال عدم( فما هو هذا األمر؟

 (ج( هذا تعريف الشرط )شرط الصالة
 

 س( ما هي شروط الصالة ؟
 145ج( دخول الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة والنية 

 
س( إذا كنت إمامًا .. وبعد إنتهاء الصالة تذكرت أنك على غير وضوء 

 فيلزمك اإلعادة .. لكن هل يلزم المأمومين اإلعادة أم ال ؟
  .ج( على اإلمام اإلعادة وال تلزم المأمومين

 
 تيمٌم متوضئًا؟س( هل يجوز أن يؤمَّ م

 .ج( نعم يجوز ألن كاًل منهما قد صلى بطهارة مأذون بها
 

س( إذا كنت في سفر بالباِص وأردت أن تصلي نافلة فيه لكنه لم يكن 
 متوجهًا للقبلة .. فماذا تفعل ؟

 152ج( صلِّ كما أنت حيث كان اتجاه سيره 
 

 س( إذا صليت منفردًا ثم أتى رجل آخر فأتمَّ بك .. فهل يجوز فعله ؟
نائمًا ثم  tقام يصلي بالليل وكان ابن عباس ،ج( هذا ال بأس به ألن الرسول

  eوأقره النبي eفتوضأ ودخل مع النبي tقام ابن عباس



 س( ما هي أركان الصالة ؟
ج( القيام مع القدرة / تكبيرة اإلحرام / قراءة الفاتحة / الركوع / الرفع من 

الركوع / السجود / الجلوس بين السجدتين / السجود الثاني / التشهد األخير 
في التشهد األخير / الترتيب بين األركان / الطمأنينة   e/ الصالة على النبي

  / التسليم
 

 .. فماذا يفعل ؟ س( إذا ترك أحٌد ركنا متعمداً 
  .ج( إذا ترك ركنًا متعمدًا فصالته باطلة بمجرد تركة

 
 س( إذا كان أحد كثير الشك .. وشك في أنه نسى ركعة فماذا يفعل ؟

  .ج( ال يلتفت إلى هذا الشك من الشخص الكثير الشك
 

س( انتهت الصالة ونسيت كم ركعة صليت .. فاقتديت بمن هو بجانبك .. 
 فما الحكم في ذلك ؟

ذا كان له ج( ال بأس أن يقتدي الفرد بالشخص الذي بجانبه إذا نسي .. إال إ
  .ظن يخالفه أو يقين يخالفه

 
 س( إذا أنقص واجبًا فهل يسجد قبل السالم أو بعد السالم ؟

لما ترك التشهد األول مضى في   eج( يسجد للسهو قبل السالم .ألن الرسول
  .صالته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السالم

 



 ًا .. فماذا يفعل؟س( إذا سّلم اإلمام في صالة الظهر بعد التشهد األول ناسي
ج( يكبر تكبيرة اإلحرام ويكمل الصالة ويسجد للسهو بعد السالم .. كما في 

 .حديث ذي اليدين
 

س( ماذا تفعل إذا لبست الجوربين على غير طهارة ثم مسحت عليهما ناسيًا 
أنك لبستهما على غير طهارة وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم 

 تذكرت؟
باطلة وعليه  ج( من لبس الخفين على غير طهارة وصلى ناسيًا فصالته

  .إعادة جميع الصلوات التي صالها بهذا المسح
 

 س( غسلت وجهك قبل كفيك في الوضوء فهل وضوءك جائز أم ماذا تفعل ؟
  .ج( غسل الكفين في بداية الوضوء سّنة

 
س( توضأت ومسحت على رأسك ثم بعد الوضوء حلقت شعرك هل تتوضأ مرة 

 أخرى؟
 .ج( أخذ الشعر واألظافر والجلد ال ينقض الوضوء

 
س( إذا كنت في صالة نافلة وأقيمت الصالة فهل تتم صالتك أم تقطعها 

  ؟ وتدخل في صالة الجماعة
ن كنت في  ج( إن أقيمت الصالة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وا 

  .الركعة األولى فاقطعها وادخل مع اإلمام



 س( إذا أذنت ونسيت )الصالة خير من النوم( في أذان الفجر فماذا تفعل؟
هل العلم ألن قول )الصالة خير من النوم( سّنة في ج( أذانك صحيح عند أ

 .أذان الفجر وليس بواجب
 

س( هل يجوز لرجل أن ينبه اإلمام )إذا كان في الركعة( ويريد أن يلحق 
الركوع بقول )إن هللا مع الصابرين( أو ينحنح أو يضرب برجله في األرض أو 

  .. يحرك المفاتيح
حداث  ج( هذا ال ينبغي هذا من التشويش واإلزعاج على اإلمام والمأمومين وا 

الواجب أن يدخل بطمأنينة وهدوء وبدون أمر ما كان في عهد الصحابة .. و 
  .. إسراع .. وما أدركت فصل وما فاتك فاقض

 
س( هل يجوز أن يصلي الفرد مأمومًا في شقته في مكة خلف المذياع أو 

 التلفزيون؟
اد المكان وللتباعد العظيم بين ج( الصالة في هذه الحالة ال تصح لعدم اتح

  .. اإلمام والمأموم
 

إذا كنت لم تصل الظهر وأتيت للمسجد وكان اإلمام يصلي العصر .. س( 
  فماذا تفعل ؟

 ي معه بنية الظهر ثم تصلي العصر ج( تصل

 

 



مُ  َما : س ُكح  الحَوقحِت؟ ُدُخولِ  ِمنح  يَ َتَأكَّدَ  َأنح  َغيحِ  ِمنح  ُيَصلِّي ِفيَمنح  اْلح

 َوقحِتَها ِبُدُخولِ  الحِعلحمِ  ِمنَ  بُدَّ  َولَ  الحَوقحَت، َصاَدفَ  َلوح  َحَتَّ  الحَوقحتِ  ُدُخولِ  تَ َوه مِ  ِبَُجرَّدِ  َصالَتُهُ  َتِصح   لَ  : ج
 الصَّالَُة. َتِصحَّ  َحَتَّ 

 

مُ  َما : س  لِ  ُحكح  الصَّالَِة؟ أَث حَناءِ  ِف  َوالش رحبِ  اأَلكح

لُ  : ج لُ  َوأَمَّا الصَّالَِة، ِف  أَنَّهُ  َذاِكراا الحُمَصلِّي َكانَ   ِإَذا قَِليالا  َوَلوح  لِلصَّاَلةِ  ُمبحِطاَلنِ  بُ َوالش رح  اأَلكح  اأَلكح
َيانِ  َمعَ  الحَقِليلُ  َوالش رحبُ   الصَّاَلَة. يُ بحِطلُ  َفالَ  الصَّاَلةِ  ِف  أَنَّهُ  ِنسح

 

 اْلحُُشوِع؟ َمعحَن  َما : س

َضارُ اسح  ُهوَ  اْلحُُشوعُ  : ج َوحفِ  ِتحح رُ  َويَ زحَدادُ  الحَقلحِب، ِف  ُسبحَحانَهُ  للاِ  ِمنَ  اْلح  طَالَ  ُكلََّما  ِبَصالَتِهِ  الحُمَصلِّي َأجح
 ِفيَها. ُخُشوِعهِ  َزَمنُ 

 

َتِطيعُ  َمنح  َصلَّى ِإَذا : س  ُم؟ َفَما قَاِعد   َوُهوَ  الحِقَيامَ  َيسح ُكح  اْلح

ا َصلَّى ِإَذا : ج ُروَضة   َصاَلة   ِف  الحِقَيامَ  َتِطيع  ُمسح  َوُهوَ  قَاِعدا َتِطيعُ  لَ  َكانَ   َوِإَذا َصالَتُُه، َتِصحَّ  لَح  َمفح  الحِقَيامَ  َيسح
ا، الحَفرحضَ  ُيَصلِّيَ  َأنح  فَ َلهُ  ََيحَتِمُلَها لَ  ِلَمَشقَّة   ا ُيَصلِّيَ َها َأنح  فَ َلهُ  الن َّفحلِ  َصاَلةُ  أَمَّا قَاِعدا  َتِطيعُ َيسح  َكانَ   َوِإنح  قَاِعدا
رِ  ِنصحفُ  َلهُ  َوَلِكنح  الحِقَيامَ   الحَقائِِم. َأجح

 

 َصِحيَحةا؟ الحَفاِِتَةِ  ِقرَاَءةُ  َتُكونُ  َكيحفَ   : س 

بُ  الحَفاِِتَةُ  : ج َرأَ  َأنح  َيَِ َمَلةِ  تُ قح ِديَداِت، ِِبلحَبسح َ  يَ فحِصلَ  لَ  ِبَِنح  ُمَوالَتُ َها َوَيَِبُ  َوالتَّشح  ِمنح  ثَ رَ ِبَِكح  َكِلَماِِتَا  بَ يح
َتةِ  مَ  لَ  ِِبَنح  َوتَ رحتِيِبَها الت َّنَ ف ِس، َسكح ئاا يُ َقدِِّ َها َشي ح َلُه، َما َعَلى ِمن ح َراجِ  ِمنح  أَيحضاا ِفيَها بُدَّ  َولَ  قَ ب ح ُُروفِ  ِإخح  ِمنح  اْلح

نِ  َوَعَدمِ  ََمَارِِجَها، َرأَ  َكَأنح   ِِبلحَمعحَن  الحُمِخلِّ  اللَّحح  َصالَتُُه، تَ بحُطلُ  تَ َعمََّدهُ  ِإنح  فَِإنَّهُ  نَ عحَبُد، : ﴾نَ عحُبدُ ﴿ بََدلَ  يَ قح
نُ  َوأَمَّا َصالَتُُه. َتِصح   َفالَ  َوِإلَّ  الصََّوابِ  َعَلى الحِقرَاَءةِ  ِإَعاَدةِ  ِمنح  بُدَّ  َفالَ  َذِلكَ  ِإَل  ِلَسانُهُ  َسَبقَ  َوِإنح   اللَّحح

َرأَ  َكَأنح   الحَمعحَن  يُ َغيُِّ  لَ  الَِّذي  ََيُوُز. لَ  فَِإنَّهُ  نِعحُبُد، : ﴾نَ عحُبدُ ﴿ لَ بَدَ  يَ قح

 

 ؟ اِلعحِتَدالُ  ُهوَ  َما : س

 رُُكوِعِه. قَ بحلَ  َعَليحهِ  َكانَ   َما ِإَل  الرَّاِكعِ  َعوحدُ  ُهوَ  : ج


